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Отчет  
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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

За всеки кмет  стоте дни от началото на управлението са важен ориентир за 

посоката, в която той ще води своята политика. Смятам, че през този период аз и 

моят екип направихме ясна заявка накъде вървим и дефинирахме ясно своите 

приоритети за мандат 2015-2019 година: 

 

I. Разумна и балансирана финансова политика; 

II. Развитие на конкурентноспособна, динамична и рентабилна местна 

икономика, основана на местните ресурси. Привличане и локализиране на 

стратегически чуждестранни инвеститори;  

III. Транспортна достъпност и изграждане на качествена жизнена среда с 

модерна инфраструктура, развитие на зелена система и съхранена околна среда; 

IV. Сигурност и опазване на обществения ред; 

V. Нов подход при управление на образованието, културата и туризма; 

VI. Реализиране на проекти, финансирани с европейски средства, в това 

число и трансгранични; 

VII. Подобряване на социалните услуги 

VIII.  Прозрачност и достъпност на администрацията. Подобряване 

информираността и административното обслужване на граждани и бизнеса. Развитие 

на електронно управление и електронното обслужване; 

 

РАЗУМНА И БАЛАНСИРАНА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА 

 

 Веднага след встъпването ми в длъжност трябваше да взема незабавни 

мерки за излизане от тежкото финансово състояние на общината, чийто 

дълг възлизаше на около 21 милиона лв. и бяха наложени запори върху 

сметките;  

 Пристъпи се към изготвяне на финансово-оздравителна програма с 

краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки;  
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 По мое предложение на 25 ноември 2015 г. бе взето решение от 

Общинския съвет за отпускане на безлихвен заем в размер на 2 милиона 

лв. от държавния бюджет за срок от една година, който да отиде за 

покриване на най-големите задължения към общо 10 фирми;  

 Спешно трябваше да се реагира и в друга ситуация – за осигуряване на 

собствени средства за съфинасиране във връзка с приключването на 

предходния програмен период 2007-2013 година, който бе удължен с две 

години - до края на 2015 г.;  

 Разумното управление на публичните финанси ще даде възможност  за 

качественото планиране за следващите години и ще бъде основен 

ангажимент на екипа. Като първа стъпка към осъществяването на този 

ангажимент е Бюджет 2016, който бе подкрепен и гласуван от 

Общинския съвет, като преди това беше организирано обществено 

обсъждане на проектобюджета. Той е в размер на 34 634 661 лв. 

Определих бюджета като амбициозен, балансиран и реален. И по-рано 

съм коментирал, че този реален бюджет започва с реални приходи и 

разходи, безлихвения кредит, който с решение на ОбС е получен от 

държавата за срок от една година, минава през финансовото 

стабилизиране на общината и ликвидиране на финансовата задлъжнялост 

и по-точно на просрочените задължения на общината, които по последни 

данни са около 7 милиона и 300 000 лв. Заложили сме изплащане на тези 

просрочени задължения в размер на 3 милиона и 500 хиляди лв.;  

 Увеличаване на приходите чрез подобряване на събираемостта на 

задълженията от местни данъци и такси. Като приходи са предвидени 2 

милиона и 800 хиляди лв. неизплатени задължения в годините назад от 

местни данъци и такси. Парите за местни налози няма да бъдат 

увеличавани, но се взимат всички необходими мерки за постигане на по-

голямата им събираемост - организиране на активна кампания в защита 

интересите на общината и подобряване на информираността на 

гражданите за важността от данъчни вземания. Затова неведнъж съм 

призовавал и гражданите, и фирмите да бъдат коректни към 

задълженията си, защото по този начин и общината ще има повече ресурс 

да изпълнява своите дейности, което е в полза на всички, които живеят на 

територията й, за да се радват на по-добър стандарт. 
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РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА, ДИНАМИЧНА И РЕНТАБИЛНА 

МЕСТНА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ. 

ПРИВЛИЧАНЕ И ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЧУЖДЕСТРАННИ 

ИНВЕСТИТОРИ 

 

 Привличането на инвестиции и създаване на устойчиви работни места е 

сред най-важните приоритети на Община Видин. Проблемът с 

безработицата ще може да се решава по такъв път, а не чрез временните 

програми за трудова заетост. Така ще се осигури възможност за 

реализация и изграждане на кариера. В тази връзка бе и внесеното от мен 

и гласувано от Общинския съвет предложение относно Наредба за 

насърчаване на инвестициите; 

 Проведени са разговори с бъдещи инвеститори във връзка с изграждане 

на: технологичен парк за производство на части за автомобили; 

осигуряване на 60 работни места от фирма „Терра-Бонония", която 

обработва лозови масиви в землището на селата Кошава и Гомотарци; 

завод за производство на вестникарска хартия; завод за трансформатори; 

производство на метални конструкции, на кабели и др;  

 Разработена и депозирана е за одобрение от Управляващия орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие“ Инвестиционна програма за 

периода 2014-2020 г. на стойност 40 430 543, 08 лв., от които 2 291 034, 

68 лв. съфинансиране. В основния списък на Програмата са включени 5 

проектни предложения; 

 Програмата за местни инициативи. За тази цел бяха предвидени средства 

в размер на 30 000 лв., които впоследствие увеличихме на 70 000 лв. 

поради  големия интерес. По този начин 33 населени места, включително 

кварталите на град Видин, ще могат за 2 000 лв., финансирани от 

общината, да подготвят малки проекти, свързани с подобряване на 

жизнената среда. Решение за това ще се взема на 

общоградско/общоселско или квартално събрание; 

 Изключително важен документ за стратегическо регионално развитие на 

местно ниво е Общинският план за развитие на Община Видин 2014-2020 

г. (преработен вариант - синхронизация с Оперативните програма за 

периода 2014-2020 г.). Той има за задача да определи целите и 

приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо 
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развитие на общината, които трябва да бъдат постигнати през настоящия 

планов период. Планът отразява политиките, залегнали в действащите 

европейски, национални, регионални и областни стратегически 

документи, имащи пряко или косвено отношение към регионалното 

развитие. Програмата за реализация на Плана включва осъществяването 

на 150 проекта за над 168 милиона лв., разпределени по четири 

приоритета: „Устойчив растеж на икономиката", „Жизнен стандарт и 

качество на живот на населението", „Техническа инфраструктура и 

опазване на околната среда", „Териториално сътрудничество и кохезия". 

В окончателната визия на документа са взети под внимание всички 

мнения и предложения, които бяха направени по време на общественото 

обсъждане на Плана. За наблюдение изпълнението на ОПР ще бъде 

създадена работна група с моя заповед, която ще включва представители 

на общинската администрация, общински съветници, кметове на 

населени места на територията на Община Видин, представители на 

социално-икономическите партньори, на заинтересованите страни, на 

граждански и бизнес организации, медии. 

 

ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА 

ЖИЗНЕНА СРЕДА С МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНА 

СИСТЕМА И СЪХРАНЕНА ОКОЛНА СРЕДА 

 

 Внесено е предложение в Общински съвет - Видин за изработването на 

проект за Изменение на подробен устройствен план – план за регулация, 

в обхват ул. “Княз Александър Батемберг“, представляващ пътен остров 

за озеленяване и паметник, оформящ двупосочно движение по ул. “Княз 

Александър Батемберг”, в участъка пред ж.п. гара Видин,  ж.к. „Баба 

Тонка”, с цел възстановяване на съществуващия тротоар; 

 В процес на подготовка е Подробен устройствен план за разширение на 

гробищния парк в  град Дунавци; 

 Издадено е разрешение за строеж на обект „Консервация и реставрация 

на турски склад в района на крепостта „Баба Вида” и адаптацията му като 

археологически музей–етнографски център” в рамките на проект 

„Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата 

- турски склад и създаване на Епиграфски център”, който се реализира от 

общината; 
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 Изготвя се Програма за управление на отпадъците на територията на 

Община Видин и морфологичен анализ на състава и количествата на 

битовите отпадъци, образувани на територията на общината; 

 Разработва се План за действие по енергийна ефективност 2016-2020 г. и 

краткосрочна и дългосрочна програми за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 2016 г.-2020 

г. на Община Видин;  

 Организиране и провеждане на обществено обсъждане на доклад  за 

ОВОС за обект: ”Модернизация на път І-1(Е-79)”Видин – Враца”; 

 Организиране обществен достъп до информацията за  инвестиционното  

предложение „Модернизация на железопътна линия Видин – София”; 

 Подобри се инвеститорският контрол по изпълнение на договора на 

общината с фирмата по озеленяване; 

 Създадена е  организация за прилагане на конкретни мерки по отношение 

на дървесната растителност, възпрепятстваща дейностите по 

сметопочистване, снегопочистване и енергоснабдяване в гр. Видин и 

населените места в общината; 

 Сключен допълнителен договор за наем на техника между Община 

Видин и фирма „Ай Би Ойлс” ЕООД, според който е предвиден по–голям 

брой сметосъбиращи автомобили, което подобри качеството на работа 

при почистване на битовите отпадъци; 

 

СИГУРНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 

 За всички населени места в община Видин стои въпросът за превенцията на 

престъпността и подобряване на обществения ред и са предприети мерки за 

изграждане на общинско звено за самоохрана. Заедно с органите на реда то 

ще работи в посока намаляване престъпленията от общ характер и 

посегателствата върху собствеността и гарантиране спокойствие на 

гражданите. 

 

 

НОВ ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА 

И ТУРИЗМА 

 

 В изпълнение на управленската ми Програма, въвеждането на новите 

образователни стандарти при ефективно управление и икономически 
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ефективно използване на ресурсите на общинската образователна система с 

екипа, който ръководя бе направен обстоен демографски,  финансово-

икономически и социален анализ; 

 Община Видин предприе още една много важна стъпка - оптимизация на 

мрежата от детски градини и въвеждането на делегирани бюджети. С 

реализирането на това намерение ще се постигнат няколко цели: по-добро 

обгрижване на децата, възползване в пълен обем от държавните средства, 

които им се полагат и преодоляване на недостига, който се явява финансова 

задлъжнялост на общината. При оптимизацията осем от детските градини 

във Видин стават водещи, а останалите - техни филиали. Вече има изграден 

добър опит при такова управление, тъй като някои от детските заведения във 

Видин имат филиали в селата; 

 Подкрепих идеята сградата на филиала на ЦДГ „Детелина“ в село Синаговци 

да се използва и като база за летен отдих на видинските деца; 

 Подготвихме разнообразен културен календар, в който са включени над 100 

културни събития с местен, регионален, национален и международен 

характер; 

 Община Видин активно участва в подготовката и провеждането на 

тържествата за отбелязване на  200-годишнината от рождението на Екзарх 

Антим Първи;  

 Постиженията, с които много се гордея, защото за това имат заслуга всички 

граждани на Видин, е достойното представяне на средновековния замък 

„Баба Вида” в националната надпревара „Чудесата на България“, в която 

историческата ни забележителност получи плакет за спечелено трето място в 

раздел „Атракции”; 

 Община Видин се представи на международната туристическа борса 

„Ваканция и Спа Експо” в София, която се проведе от 11 до 13 февруари. 

Специално внимание на нашия щанд обърна министърът на туризма 

Николина Ангелкова, която прие поканата ми да присъства на официалното 

откриване на туристическия сезон във Видин;   

 Община Видин е сред първите, включили се в кампанията за рекламиране на 

възможностите за туризъм по региони, организирана от Министерството на 

туризма. Средновековната крепост „Баба Вида” се представя във Велико 

Търново, Габрово и Перник. В нашия град от Министерството на туризма са 

предоставени за ползване два билборда, разположени на важни места в 
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града, където се рекламират туристически обекти от общините Силистра, 

Русе, Габрово и Търговище.   

 Стремим се да оказваме максимална, съобразно нашите възможности, 

подкрепа на спортните клубове и да допринесем за популяризирането на 

спорта сред видинските деца, като една алтернатива за тяхното свободно 

време, а и не само сред децата,  както и за успешното реализиране на 

младите ни надежди в професионалният спорт. 

 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ 

СРЕДСТВА, В ТОВА ЧИСЛО И ТРАНСГРАНИЧНИ 

 

 Една от целите бе успешното финализиране на европейските проекти. 

Приключиха значими за Община Видин проекти – „Съвременни социални 

жилища гр. Видин” „Зелена и достъпна градска среда гр. Видин“, 

„Реализация чрез интеграция”. В рамките на тези проекти бяха изградени 

общо 80 жилища за социално слаби семейства, обзаведени с всичко 

необходимо; реконструирана е паркова територия в централната градска 

част, реконструирани и рехабилитирани са улично осветление и тротоарна 

мрежа, като обновяването на обществените пространства е с обща площ 38 

000 кв. м., изградени са зони за обществен отдих, с нови детски площадки, 

направена е реконструкция и рехабилитация на пешеходни зони, алеи, 

тротоари, в парковото пространство до Стамбол капия бе поставена бронзова 

статуя на цар Иван Срацимир, дело на скулптора Александър Хайтов;  

 Повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-

маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход, като 

200 лица са преминали курс по професионална квалификация, осигурена е 

трудова заетост на 168 души за 6 месеца и на 32-ма – за 9 месеца, за две 

години са сформирани групи за извънкласни дейности за изоставащите деца 

и тези с риск от отпадане от образователната система, осигурени са учебни 

помагала и пособия за провеждане на заниманията, проведени са курсове за 

ограмотяване на 40 възрастни. 

 Успешно приключи проект „Видин в следващия програмен период 2014-2020” и 

са изготвени седем броя инвестиционни проекти: 

- „Основна реконструкция на сградата на Младежки дом и оформяне на 

прилежащото околно пространство“ 
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- „Консервация, реставрация и експониране на Национални културни ценности 

(НКЦ)  - сградата на СОУ „Цар Симеон Велики” - оформяне на прилежащото 

околно пространство” и проектиране на „Реконструкция, пристрояване и 

надстрояване на физкултурен салон на СОУ „Цар Симеон Велики“ 

- „Основна реконструкция на сградата на ПМГ „Екзарх Антим I” и оформяне на 

прилежащото околно пространство” и проучване и проектиране на 

„Физкултурен салон към ПМГ „Екзарх Антим I” 

- „Консервация, реставрация и експониране на НКЦ - сградата на Музей 

„Конака” и оформяне на прилежащото околно пространство” 

- „Консервация, реставрация и експониране на НКЦ - сградата на Общински 

драматичен театър „Вида” и оформяне на прилежащото околно пространство” 

- „Консервация, реставрация и  експониране на НКЦ на сградата на 

Художествена галерия „Никола Петров” и оформяне на прилежащото околно 

пространство” 

- „Основна реконструкция на площад „Бдинци”, пешеходна зона, фонтани”; 

 От началото на мандата се работи по 18 проекта, като 8 от тях са приключили, 2 

са в процес на изпълнение, 1 ще започне да се изпълнява, считано от 1.04.2016 г. 

и 7 броя са разработени и депозирани, очакващи оценка – те са на обща стойност 

25 231 418, 42 лв., от които 4 348 472, 93 лв. съфинансиране. 

 Депозирани са три проекта по програмата за трансгранично сътрудничество 

INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.: „Подобряване 

трансграничната връзка с Дунав мост 2 и прилежащата TEN-T инфраструктура“ 

(рехабилитация на общински път VID 1120 (II- 14 Видин – Кула) – Цар Петрово 

– Тополовец – граница с община Кула – Каленик – Дружба – Генерал Мариново 

– Рупци –  околовръстен път Видин в участъка от  км 13 + 350 до км 28 +750, 

както и закупуване на специализирана сметосъбираща техника за общината);   

”Историята е учителят на живота” (основните дейности по този проект ще са 

свързани с консервация, реставрация и експониране на Национални културни 

ценности - музей „Конака”, Художествена галерия „Никола Петров” и 

Общински драматичен театър „Вида”, както и оформяне на прилежащото 

околно пространство); „Пътят на независимостта 1877-1878” (предвижда се 

реставрация, консервация, експониране на част от крепостна система „Калето”; 

социализация и експониране на паметника на загиналите в Руско-турската война 

румънски войни в с. Иново и закупуване на оборудване и съоръжения за 

атракции, предвидени за Крепостна система „Калето“). Общата стойност на 
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проектите възлиза на над 14 милиона евро, от които съфинансиране от община 

Видин – към 300 000 евро. 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 

 

 Приета e Общинска Стратегия за развитие на социалните услуги 2016- 2020 г.  и 

са разработени проектопредложения в сферата на заетостта и социалните 

услуги;  

 На 1 декември 2015 г. бе закрит Дома за деца с умствена изостаналост в село 

Гомотарци и са проведени редица разговори относно използване на наличната 

база за бъдеща социална услуга; 

 Разработен е Проект „Обучение и заетост за младите хора” по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”, който включва 80 

младежи на възраст до 29 години; 

 Успешно приключи проект „Реализация чрез интеграция”, реализиран от 

Община Видин, схема  ИНТЕГРА, финансиран по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”; 

 Стартирахме  проект „Приеми ме 2015”, в който  Община Видин е партньор на 

Агенцията за социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г.  

 

ПРОЗРАЧНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА. 

ПОДОБРЯВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И БИЗНЕСА. РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННО 

УПРАВЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 Аз и моят екип стриктно се придържаме към заявеното от нас намерение за 

прозрачност в работата. Затова стремежът ни е да информираме обществото за 

всяка предприета стъпка, да даваме гласност чрез медиите, социалната мрежа, 

посредством възможностите на официалния сайт на общината, който е с нова, 

подобрена и по-достъпна версия;  

 Осигуряването на  достъпни услуги за гражданите и бизнеса е във фокуса на 

администрацията. Предстои да бъде гласувано от Общинския съвет участието на 

общината с проект по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.  на 

обща стойност 1 500 000 евро, който ще осигури административна, техническа и 
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информационно-комуникационна инфраструктура и предоставяне на публични 

електронни услуги; 

 Всяка седмица, с малки изключения, се провеждат пресконференции, на които 

запознавам представителите на медиите с актуалните теми в общината. През 

100-те дни на управлението си съм дал повече от 30 интервюта за местни и 

национални медии; 

 Редовно се организира приемният ми ден, който е в сряда, от 14 до 17 ч. Досега 

съм приел и разговарял с над 100 граждани, през месец февруари бе проведена и 

една изнесена приемна в село Синаговци. 

 

Стоте дни управление може би са най-трудният период. Аз ги определям 

като изпитание на волята да осъществиш намеренията и спазиш обещанията, които 

си поел, защото отговорността не е само за това какъв ще е публичният ти образ, а 

за това дали има пряка полза за хората. Според мен най-силните оръжия по този път 

са честност и откритост и аз залагам на тях. Сигурен съм, че те ще отворят пътя 

към обединението, за да постигнем заедно желаното бъдеще за нашия хубав град, за 

нашия прекрасен роден край. 

 

 

 


